
 

 

  انتقالی 91فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                 95-96-1 نيمسال                                                                             
 

  14الي  8 ساعت درس ايام هفته

 

 شنبه

 کار اموزی در عرصه نام درس

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس 

 واحد 12 تعداد واحد

 يكشنبه

  کار اموزی در عرصه نام درس

  گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس

 واحد 12 تعداد واحد

 دوشنبه

 کار اموزی در عرصه نام درس

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 درسشماره 

 واحد 12 تعداد واحد

 سه شنبه

 کار اموزی در عرصه نام درس

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس

 واحد 12 تعداد واحد

 شنبهچهار

 کار اموزی در عرصه نام درس

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس

 واحد 12 تعداد واحد

  

 



 

 
 91فناوری سالمتدوره کارشناسی  رشته                                        95-96-1 نيمسال                                                                             

 

 14الي  8 ساعت درس  ايام هفته

 شنبه

 کار اموزی در عرصه نام درس

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس

 واحد 12 تعداد واحد

 يكشنبه

 کار اموزی در عرصه نام درس

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس

 واحد 12 تعداد واحد

 دوشنبه

 کار اموزی درعرصه نام واحد

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

ساشماره درسعت 

 کالس
4470055 

 واحد 12 تعداد واحد

 سه شنبه

 کار اموزی در عرصه نام واحد

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس

 واحد 12 تعداد واحد

 چهار شنبه

 کار اموزی در عرصه نام واحد

 گروه نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 4470055 شماره درس

 واحد 12 تعداد واحد

  



 
                              92فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                  95-96-1 نيمسال 

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 1کار اموزی در عرصه  1کار اموزی در عرصه  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 کد گذاری مرگ و مير 

 خانم دکتر ميرزايی  قاسمی -شوشتريان  ندرلو -سلطانی  نام استاد

 8کالس   بيمارستان بيمارستان نام کالس

 4470052  4470008 4470008 شماره درس

 1+1  4 4 تعداد واحد

 يكشنبه

 اصول مديريت فردی در محيط کار  1کار اموزی در عرصه  1کار اموزی در عرصه  نام درس

 دکتر رحمانی  قاسمی-شوشتريان ندرلو -سلطانی  نام استاد

 بيمارستان  بيمارستان بيمارستان نام کالس

 4470005  4470008 4470008 شماره درس 

 2  4 4 تعداد واحد

 دوشنبه

   اخالق اسالمی HIM2زبان اختصاصی نام درس

   گروه معارف خانم ال طه نام استاد

   94تاالر ادغام با 1کالس  نام کالس

   5555555 4470039 شماره درس 

   2 1+1 تعداد واحد

 سه شنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس 

     تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام کالس

     تعداد دانشجو 

     تعداد واحد

نفر 32تعداد   

 

 



 

 

 93فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                   95-96-1نيمسال
 

12-13  12الی  10  10الی  8 ساعت درس ايام هفته  19الی  17  17الی  15  15الی  13 

 شنبه

 مديريت بخش فناوری اطالعات سالمت سيستم طبقه بندی تخصصی نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  متون اسالمی 

  گروه معارف  دکتر شاهمرادی دکتر صفدری نام استاد

  5کالس   4کالس  4کالس  نام کالس

  4444444  4470002 4470041 شماره درس 

  واحد 2  واحد 2 واحد عملی1نظری+واحد 1 تعداد واحد

 يكشنبه

  شاخص و تحليل داده های بهداشتی IT2زبان اختصاصی  2بيماری شناسی اختصاصی  تاريخ اسالم نام درس

  مهندس شريفيان نياکان دکتر رستم 10.30-12.30دکتر عطوف   گروه معارف نام استاد

  4کالس  12کالس  9کالس  1کالس  نام کالس

  4470006 4470034 4470038 6666666 شماره درس 

  واحد 2 واحد 2 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

   روش تحقيق 1انفور ماتيک سالمت   نام درس

   دکتر رمضان قربانی دکتر محمد زاده  نام استاد

   12کالس  10کالس   نام کالس

   4470037 4470044  شماره درس 

   واحد 2 واحد 2  تعداد واحد

 سه شنبه

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شماره درس 

      تعداد واحد

 شنبهچهار

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شماره درس 

      تعداد واحد

           نفر 17تعداد 

2تربیت بدني   
 



 

 

 

 94فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                   95-96-1نيمسال
 

12-13  12الی  10  10الی  8 ساعت درس ايام هفته    19الی  17  17الی  15  15الی  13 

 شنبه

   نام درس

 

   

      نام استاد

      نام کالس

      شماره درس 

      تعداد واحد

 يكشنبه

   امار توصيفی 1انديشه اسالمی  1بيماری شناسی  نام درس

   مهندس شريفيان گروه معارف 8-10.30  دکتر عطوف نام استاد

   4کالس  10کالس  12کالس  نام کالس

   4470035 2222222 4470045 شماره درس 

   2 2 3 تعداد واحد

 دوشنبه

   زبان عمومی اخالق اسالمی مديريت فناوری در حوزه سالمت نام درس

   12.30-15   گروه زبان گروه معارف محمد زادهدکتر  نام استاد

   10کالس  92تاالر ادغام با 12کالس  نام کالس

   4170065 5555555 4470043 شماره درس 

   3 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

   2فناوری اطالعات سالمت  1سيستم رايج طبقه بندی  کيفيت داده سيستم اطالعات سالمت نام درس

   دکتر محمد زاده دکتر صفدری خانم محمد زاده نام استاد

   10کالس  5کالس  12کالس  نام کالس

   4470018 4470028 4470021 شماره درس 

   2 1.5+0.5 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شماره درس 

      تعداد واحد

  

نفر 19تعداد   



 

 

 
 95فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                   95-96-1نيمسال

 

12-13  12الی  10  10الی  8 ساعت درس ايام هفته    19الی  17  17الی  15  15الی  13 

 شنبه

   نام درس

ار
نه

 و 
از

نم
 

   

      نام استاد

      نام کالس

      شماره درس 

      تعداد واحد

 يكشنبه

    1مديريت اطالعات سالمت  اخالق اسالمی نام درس

    دکتر محمد زاده گروه معارف نام استاد

    5کالس  10کالس  نام کالس

    4470011 5555555 شماره درس 

    2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

   اناتومی ساختار برنامه و نظام سالمت اشنايی با اصول مديريت  نام درس

   دکتر بربرستانی دکتر شاهمرادی مهندس موسوی نام استاد

   شبانه1 مجازی 6کالس  نام کالس

   4470024 4470019 4470013 شماره درس 

   2 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

   اشنايی با سيستم عامل فيزيولوژی  نام درس

   مهندس متين اميری سلطانی  نام استاد

   8کالس  3کالس   نام کالس

   4470030 4470023  شماره درس 

   2 2  تعداد واحد

 شنبهچهار

    1زبان پيش  شبكه کامپيوتر و امنيت سيستم  نام درس

    گروه زبان  سلطانیآقای  نام استاد

    8کالس  8کالس  نام کالس

    4170076 4470031 شماره درس 

    2 1 تعداد واحد

  



 


